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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektronisko 
identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā 
tirgū
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0238),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0133/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 18. septembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komitejas, Juridiskās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ļoti svarīgs ekonomikas izaugsmes 
faktors ir uzticēšanās tiešsaistes videi. 
Uzticēšanās trūkums liek patērētājiem, 
uzņēmumiem un pārvaldes struktūrām 
vilcināties ar elektroniskajiem darījumiem 
tiešsaistē un jaunu pakalpojumu 

(1) Ļoti svarīgs ekonomikas un sociālās 
izaugsmes faktors ir uzticēšanās tiešsaistes 
videi. Uzticēšanās trūkums liek 
patērētājiem, uzņēmumiem un pārvaldes 
struktūrām vilcināties ar elektroniskajiem 
darījumiem tiešsaistē un jaunu 

                                               
1 OV C 351, 15.11.2012., 73. lpp.
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pieņemšanu. pakalpojumu pieņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai nodrošinātu vienādas iespējas un 
ietvertu visas iedzīvotāju grupas, ir ļoti 
svarīgi garantēt to, ka ikvienam ir 
pieejama tehnoloģija un prasmes, kas ļauj 
vienādā mērā izmantot digitālo 
piedāvājumu un elektronisko 
pakalpojumu sniegtās priekšrocības. 

Or. en

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pieņemot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 9. marta 
Direktīvu 2011/24/ES par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē, 
ir izveidots tīkls, kurā apvienotas par e-
veselību atbildīgās valsts iestādes. Lai 
palielinātu drošības līmeni un uzlabotu 
pārrobežu veselības aprūpes 
nepārtrauktību, šajā tīklā apvienotajām 
iestādēm ir jāizstrādā vadlīnijas par 
veselības aprūpes datu un pakalpojumu 
pārrobežu pieejamību, tostarp atbalstot 
„kopīgus identifikācijas un 
autentifikācijas pasākumus, lai veicinātu 
datu nodošanu pārrobežu veselības 
aprūpē”. Elektroniskās identifikācijas un 
autentifikācijas savstarpēja atzīšana un 
akceptēšana ir ļoti svarīgs faktors, lai 

svītrots
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pārrobežu veselības aprūpes 
pakalpojumus Eiropas iedzīvotāji varētu 
izmantot praksē. Ja iedzīvotājiem 
ārstēšanās nolūkā jādodas uz citu valsti, 
tad medicīniskajiem datiem jābūt 
pieejamiem valstī, kur notiek ārstniecība. 
Tādēļ ir jāizveido stabila, droša un 
uzticama elektroniskās identifikācijas 
sistēma.

Or. en

Pamatojums

Direktīva 2011/24/ES ir spēkā un ir piemērojama arī bez atgādinājuma, tādēļ šis apsvērums 
būtu svītrojams kā lieks.

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Paziņotajā shēmā ietverto 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
pārrobežu izmantošana nozīmē, ka 
dalībvalstīm ir jāsadarbojas, nodrošinot 
tehnisko sadarbspēju. Līdz ar to tiek 
izslēgti jebkādi specifiski valsts tehniskie 
noteikumi, kuri paredz, ka citu valstu 
pusēm, piemēram, jāiegādājas īpaša 
aparatūra vai programmatūra, lai 
pārbaudītu un validētu paziņoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu. 
Savukārt no tehniskām prasībām 
lietotājiem, kuras izriet no jebkādas 
izmantotās marķierierīces (piem., 
viedkaršu) attiecīgajām specifikācijām, nav 
iespējams izvairīties.

(15) Paziņotajā shēmā ietverto 
elektroniskās identifikācijas līdzekļu 
pārrobežu izmantošana nozīmē, ka 
dalībvalstīm ir jāsadarbojas, nodrošinot 
tehnisko sadarbspēju. Līdz ar to tiek 
izslēgti jebkādi specifiski valsts tehniskie 
noteikumi, kuri paredz, ka citu valstu 
pusēm, piemēram, jāiegādājas īpaša 
aparatūra vai programmatūra, lai 
pārbaudītu un validētu paziņoto 
elektroniskās identifikācijas shēmu. 
Savukārt no tehniskām prasībām 
lietotājiem, kuras izriet no jebkādas 
izmantotās marķierierīces (piem., 
viedkaršu) attiecīgajām specifikācijām, nav 
iespējams izvairīties. Tomēr, veidojot 
sadarbspēju, ir jāņem vērā, ka katra 
dalībvalsts izmanto atšķirīgu pieeju, 
izstrādājot savu elektroniskās 
identifikācijas shēmu. Tādēļ standartiem, 
kas piemērojami, lai nodrošinātu tehnisko 
sadarbspēju, ir jābūt tehnoloģijas ziņā 
neitrāliem, tā garantējot, ka tiek ievērota 
katras dalībvalsts individuālā izvēle, un 
šiem standartiem nevajadzētu mainīt 
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attiecīgo shēmu pamatelementus. 

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu pārrobežu izmantošana 
nedrīkstētu būt par iemeslu tam, ka tiek 
atklāti personas dati, kas nav 
nepieciešami, lai sniegtu pakalpojumu. 
Tātad šai ziņā būtu jāievēro princips, 
saskaņā ar kuru tiek iegūts pēc iespējas 
mazāk datu.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Attiecībā uz tehnoloģijām šai regulai 
vajadzētu būt neitrālai. No tās izrietošās 
juridiskās sekas varētu panākt ar jebkuriem
tehniskajiem līdzekļiem, taču ar 
nosacījumu, ka ir izpildītas šīs regulas 
prasības.

(21) Šai regulai vajadzētu būt neitrālai gan 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
shēmu, gan uzticamības pakalpojumu 
tehnoloģijām. No tās izrietošās juridiskās 
sekas varētu panākt ar jebkādiem
tehniskajiem līdzekļiem, taču ar 
nosacījumu, ka ir izpildītas šīs regulas 
prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Atbilstīgi prasībām, kas noteiktas 
Eiropas Savienībā spēkā esošajā ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām, personām ar invaliditāti vajadzētu 
būt iespējai izmantot uzticamības 
pakalpojumus un galapatēriņam paredzētos 
produktus, kas piedāvāti saistībā ar 
minētajiem pakalpojumiem, turklāt ar 
tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas 
uz citiem patērētājiem.

(23) Atbilstīgi prasībām, kas noteiktas 
Eiropas Savienībā spēkā esošajā ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām, un ņemot vērā Komisijas 
priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par publiskā sektora 
struktūru tīmekļa vietņu pieejamību, 
personām ar invaliditāti vajadzētu būt 
iespējai izmantot uzticamības 
pakalpojumus un galapatēriņam paredzētos 
produktus, kas piedāvāti saistībā ar 
minētajiem pakalpojumiem, turklāt ar 
tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas 
uz citiem patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 9. pantā ir paredzēts, ka 
Savienība, nosakot un īstenojot savu 
politiku un darbības, ņem vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu. 
Ikviens elektroniskai identifikācijai 
piemērojams juridisks līdzeklis Savienības 
līmenī būtu jāizstrādā, kā galveno 
elementu tajā iekļaujot visiem pieejama 
un universāla produkta un/vai 
pakalpojuma koncepciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
personas datu apstrādātājs, un tādēļ tam ir 
jāizpilda prasības, kas noteiktas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. 
Datu vākšana būtu pēc iespējas jāsamazina, 
ņemot vērā pakalpojuma sniegšanas 
nolūku.

(24) Uzticamības pakalpojumu sniedzējs ir 
personas datu apstrādātājs, un tādēļ tam ir 
jāizpilda prasības, kas noteiktas valsts 
tiesību aktos par datu aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti. Datu vākšana un glabāšana būtu 
pēc iespējas jāsamazina, ņemot vērā 
pakalpojuma sniegšanas nolūku.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Lai izmantotu elektroniskās 
identifikācijas shēmas un uzticamības 
pakalpojumus, nāksies apstrādāt personas 
datus, tādēļ vēl jo svarīgāka nozīme ir 
augsta līmeņa datu aizsardzībai, ko 
garantē atbilstoši un saskaņoti drošības 
mehānismi. Šādai apstrādei cita starpā 
būs jānodrošina maksimāli ticama 
personu identifikācija un autentifikācija, 
un atbilstošu drošības mehānismu 
trūkums varētu būtiski vājināt datu 
aizsardzību, radot identitātes zādzības, 
viltošanas vai elektroniskā datu nesēja 
ļaunprātīgas izmantošanas risku.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
24.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24b) Šajā regulā ir ievērotas 
pamattiesības un ņemti vērā principi, kas 
atzīti jo īpaši Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, sevišķi tās 8. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Visiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jānosaka pienākums 
ievērot labu praksi drošības jomā, kas 
atbilst ar to darbību saistītajiem riskiem, lai 
tādējādi sekmētu lietotāju uzticēšanos 
vienotajam tirgum.

(26) Visiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jānosaka pienākums 
ievērot labu praksi drošības jomā, kas
atbilst ar to darbību saistītajiem riskiem, lai 
tādējādi panāktu lietotāju uzticēšanos 
attiecīgajiem pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Drošības pārkāpumu paziņošana un 
drošības risku izvērtēšana ir būtiski 
aspekti, kas drošības vai integritātes 
pārkāpumu gadījumā ļautu sniegt
atbilstīgu informāciju attiecīgajām pusēm.

(29) Ja uz drošības pārkāpumiem netiek 
pienācīgi un savlaicīgi reaģēts, tie 
attiecīgajai personai var radīt būtiskus 
ekonomiskos zaudējumus un sociālo 
kaitējumu, tostarp radot iespēju, ka tiek 
viltota personas identitāte. Tādēļ ir būtiski 
bez liekas kavēšanās ziņot par drošības 
pārkāpumiem un izvērtēt drošības riskus, 
lai drošības vai integritātes pārkāpumu 
gadījumā sniegtu atbilstīgu informāciju 
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attiecīgajām personām, jo īpaši tādēļ, lai 
tās varētu mazināt iespējamo nelabvēlīgo 
ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumiem, kurus 
sniedz dalībvalstis vai kuri tiek sniegti šīs 
dalībvalsts vārdā vai vismaz tai 
uzņemoties atbildību, kā arī Savienībā 
reģistrētiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem.

1. Šo regulu piemēro elektroniskās 
identifikācijas pakalpojumiem, kurus 
sniedz dalībvalstis, elektroniskajai 
identifikācijai, ko izsniegusi cita 
dalībvalstu pilnvarota struktūra, vai 
neatkarīgi izsniegtai, taču dalībvalstu 
atzītai elektroniskajai identifikācijai, kā 
arī Savienībā reģistrētiem uzticamības 
pakalpojumu sniedzējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
3. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) „uzticamības pakalpojumi” ir visi 
elektroniskie pakalpojumi, kas ietver 
elektronisko parakstu, elektronisko 
zīmogu, elektronisko laika zīmogu, 
elektronisko dokumentu, elektronisko 
piegādes pakalpojumu, tīmekļa vietņu 
autentifikācijas un elektronisko sertifikātu 
(tostarp elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga sertifikātu) radīšanu, 
pārbaudi, validāciju, apstrādi un
saglabāšanu;

12) „uzticamības pakalpojums” ir 
elektronisks pakalpojums, kas ietver 
elektronisko parakstu, elektronisko 
zīmogu, elektronisko laika zīmogu, 
elektronisko dokumentu, elektronisko 
piegādes pakalpojumu, tīmekļa vietņu 
autentifikācijas un elektronisko sertifikātu 
(tostarp elektroniskā paraksta un 
elektroniskā zīmoga sertifikātu) radīšanu, 
pārbaudi, validāciju vai saglabāšanu;

Or. en
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Pamatojums

Komisijas ierosinātā uzticamības pakalpojumu definīcija ir ļoti plaša, un tā ir jāgroza. Šis 
nelielais grozījums sašaurina regulējuma piemērošanas jomu, tomēr galīgā uzticamības 
pakalpojumu definīcija vēl ir jāprecizē.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 31.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31a) „drošības pārkāpums” ir drošības 
incidents, kura rezultātā nosūtītie, 
uzglabātie vai citādi apstrādātie dati tiek 
nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, 
nozaudēti, pārveidoti vai neatļauti izpausti 
vai kura rezultātā šādi dati kļūst pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumu piekļuvei ir nepieciešama
elektroniskā identifikācija, izmantojot 
elektroniskās identifikācijas līdzekļus, tad 
jebkuri elektroniskās identifikācijas 
līdzekļi, kuri izsniegti citā dalībvalstī un 
ietverti shēmā, kas atbilstīgi 7. pantā 
minētajai procedūrai iekļauta Komisijas 
publicētā sarakstā, tiek atzīti un akceptēti, 
lai varētu piekļūt šādiem pakalpojumiem.

Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
administratīvo praksi tiešsaistes 
pakalpojumi ir pieejami ar elektronisko
identifikāciju, izmantojot elektroniskās 
identifikācijas līdzekļus, tad jebkuri 
elektroniskās identifikācijas līdzekļi, kuri 
izsniegti citā dalībvalstī un ietverti shēmā, 
kas atbilstīgi 7. pantā minētajai 
tehnoloģijas ziņā neitrālas koordinēšanas 
procedūrai iekļauta Komisijas publicētā 
sarakstā, tiek atzīti un akceptēti, lai varētu 
piekļūt šādiem pakalpojumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz paziņotāja dalībvalsts, vai arī tie 
tiek izsniegti šīs dalībvalsts vārdā vai tai 
uzņemoties atbildību;

(a) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
izsniedz vai nu dalībvalsts, vai cita 
dalībvalsts pilnvarota struktūra, vai arī tos 
izsniedz neatkarīgi, bet paziņotāja 
dalībvalsts tos atzīst;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
var izmantot, lai piekļūtu vismaz tādiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, saistībā 
ar kuriem paziņotājā dalībvalstī jāizmanto 
elektroniskā identifikācija;

(b) elektroniskās identifikācijas līdzekļus 
var izmantot, lai piekļūtu vismaz tādiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas
paziņotājā dalībvalstī ir pieejami ar 
elektronisko identifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju jebkurā 
laikā un bez maksas, lai pārbaudītājs 
varētu validēt elektroniskā formātā 
saņemtos personas identifikācijas datus. 
Dalībvalstis neizvirza īpašas tehniskas 
prasības tiem pārbaudītājiem, kas reģistrēti 
ārpus to teritorijas un kas plāno veikt šādu 
autentifikāciju. Ja paziņotajā identifikācijas 
shēmā vai autentifikācijas iespējā ir 

(d) paziņotāja dalībvalsts nodrošina iespēju 
tiešsaistē izmantot autentifikāciju jebkurā 
laikā, lai pārbaudītājs varētu validēt 
elektroniskā formātā saņemtos personas 
identifikācijas datus. Vienojoties saskaņā 
ar 8. pantā izklāstīto kārtību, dalībvalstis 
nosaka īpašas tehniskas prasības tikai tiem 
pārbaudītājiem, kas reģistrēti ārpus to 
teritorijas un kas plāno veikt šādu 
autentifikāciju. Ja paziņotajā identifikācijas 
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konstatēts pārkāpums vai tā ir daļēji 
apdraudēta, dalībvalstis nekavējoties aptur 
vai atsauc paziņoto identifikācijas shēmu 
vai autentifikācijas iespēju, vai attiecīgās 
apdraudētās daļas, un informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju atbilstīgi 
7. pantam;

shēmā vai autentifikācijas iespējā ir 
konstatēts pārkāpums vai tā ir daļēji 
apdraudēta, dalībvalstis nekavējoties aptur 
vai atsauc paziņoto identifikācijas shēmu 
vai autentifikācijas iespēju, vai attiecīgās 
apdraudētās daļas, un informē pārējās 
dalībvalstis un Komisiju atbilstīgi 
7. pantam;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) par paziņoto elektroniskās 
identifikācijas shēmu atbildīgajām 
iestādēm;

(b) valsts iestādi, kas atbildīga par 
paziņoto elektroniskās identifikācijas 
shēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 1. un 
3. punktā minēto paziņošanu. Minētos
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos formātus un procedūras, kas 
jāievēro saistībā ar 1. un 3. punktā minēto 
paziņošanu. Īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu pārrobežu sadarbspējas 
sekmēšanu, nosakot prasību minimumu.

3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskās identifikācijas 
līdzekļu pārrobežu sadarbspējas 
sekmēšanu, nosakot tehnoloģijas ziņā 
neitrālas obligātās prasības dažādiem 
drošības līmeņiem, un šīs prasības 
nedrīkst mainīt valsts ieviestu 
elektroniskās identifikācijas shēmu 
pamatelementus.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Attiecībā uz elektroniskās 
identifikācijas līdzekļu sadarbspējai 
nepieciešamo personas datu pārrobežu 
apmaiņu pēc analoģijas ir piemērojami 
11. panta 2. punkta noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji un 
uzraudzības iestādes, apstrādājot personas 
datus, nodrošina likumīgu un godprātīgu 
datu apstrādi saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK.

1. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji un 
uzraudzības iestādes, apstrādājot personas 
datus, nodrošina datu likumīgu un 
godprātīgu apstrādi saskaņā ar 
Direktīvu 95/46/EK un attiecīgajiem valsts 
tiesību aktiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
garantē tās personas datu konfidencialitāti 
un integritāti, kura izmanto uzticamības 
pakalpojumu.

3. Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
garantē tās personas datu konfidencialitāti 
un integritāti, kura izmanto uzticamības 
pakalpojumu, jo īpaši novēršot jebkādu 
iespēju atvasināt uzticamības 
pakalpojuma ģenerācijai izmantotos 
datus.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neskarot juridisko spēku, kas atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem piešķirtas 
pseidonīmiem, dalībvalstis neliedz 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem 
elektroniskā paraksta sertifikātā 
parakstītāja vārda vietā norādīt 
pseidonīmu.

4. Neskarot juridisko spēku, kas atbilstīgi 
valsts tiesību aktiem piešķirtas 
pseidonīmiem, dalībvalstis neliedz 
uzticamības pakalpojumu sniedzējiem 
elektroniskā paraksta sertifikātā 
parakstītāja vārda vietā norādīt 
pseidonīmu. Tātad dati, kas šādi 
apstrādāti, ir uzskatāmi par personas 
datiem, pat ja tiek norādīts pseidonīms.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
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Piekļuves tiesības un informācija 
uzticamības pakalpojumu lietotājam

Uzticamības pakalpojumu sniedzēji 
obligāti nodrošina lietotājiem:
(a) informāciju par lietotāju personas 
datu vākšanu, pārraidi un glabāšanu;
(b) līdzekļus, kas lietotājiem ļauj 
pārbaudīt savus personas datus un īstenot 
tiesības uz datu aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanā izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti, kad 
vien tas iespējams, ir pieejami personām ar 
invaliditāti.

Piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
minēto pakalpojumu sniegšanai izmantotie 
galapatēriņam paredzētie produkti ir 
pieejami personām ar invaliditāti.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts izraugās piemērotu iestādi,
kas reģistrēta tās teritorijā vai, pēc 
savstarpējas vienošanās, citā dalībvalstī, 
atbildību uzņemoties izraudzītājai 
dalībvalstij. Uzraudzības iestādēm piešķir 
visas uzraudzības un izmeklēšanas 
pilnvaras, kas tām nepieciešamas savu
uzdevumu izpildē.

1. Dalībvalsts izraugās piemērotu 
uzraudzības iestādi, kas reģistrēta tās 
teritorijā vai, pēc savstarpējas vienošanās, 
citā dalībvalstī, un atbildību uzņemas 
dalībvalsts, kura iestādi izraudzījusies. 
Uzraudzības iestādēm piešķir visas 
uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas 
tām nepieciešamas uzdevumu izpildei.

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz 2. punktā minēto uzdevumu 
izpildē izmantojamo procedūru 
noteikšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Deleģētie akti ir svītroti, jo referente uzskata, ka ir jāprecizē šāda deleģējuma mērķis un 
apjoms. Referente aicina Komisiju precizēt, kādēļ tā ierosina izmantot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 
3. punktā minēto ziņojumu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt formātus, kas jāievēro saistībā 
ar 3. punktā minēto ziņojumu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieprasījuma izpilde ir pretrunā šīs 
regulas noteikumiem.

(b) pieprasījuma izpilde ir pretrunā šīs 
regulas noteikumiem vai valsts tiesību 
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aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos formātus un procedūras, 
kas jāievēro saistībā ar šajā pantā 
paredzēto savstarpējo palīdzību. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas akti ir svītroti, jo referente uzskata, ka ir jāprecizē šādu īstenošanas aktu mērķis 
un piemērošanas joma. Referente aicina Komisiju precizēt, kādēļ tā ierosina izmantot 
īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Uzticamības pakalpojumu sniedzēji bez 
liekas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk 
kā 24 stundas pēc attiecīgās informācijas 
saņemšanas, paziņo kompetentajai 
uzraudzības iestādei, informācijas drošības 
jomā kompetentajai valsts iestādei un citām 
attiecīgām trešām personām, piemēram, 
datu aizsardzības iestādēm, par jebkuru 
tādu drošības vai integritātes pārkāpumu, 
kas būtiski ietekmē sniegtos uzticamības 
pakalpojumus un ar tiem saistītos personas 
datus.

Uzticamības pakalpojumu sniedzēji bez 
liekas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk 
kā 24 stundas pēc attiecīgās informācijas 
saņemšanas paziņo kompetentajai 
uzraudzības iestādei, informācijas drošības 
jomā kompetentajai valsts iestādei un citām 
attiecīgām trešām personām, piemēram, 
datu aizsardzības iestādēm, par jebkuru 
tādu drošības vai integritātes pārkāpumu, 
kas būtiski ietekmē sniegtos uzticamības 
pakalpojumus un ar tiem saistītos personas 
datus. Ja šādu paziņojumu 24 stundu 
laikā nav iespējams sniegt, tas būtu 
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jānosūta ar paskaidrojumu par kavēšanās 
iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pastāv iespēja, ka drošības pārkāpums 
nelabvēlīgi ietekmēs uzticamības 
pakalpojumu lietotāju, uzraudzības 
iestāde par drošības pārkāpumu bez liekas 
kavēšanās informē uzticamības 
pakalpojumu lietotājus, lai tie varētu veikt 
vajadzīgos drošības pasākumus. Par 
pārkāpumu, kas nelabvēlīgi ietekmē 
uzticamības pakalpojumu lietotāju, ir 
uzskatāms pārkāpums, kura rezultātā 
varētu notikt, piemēram, identitātes 
zādzība vai viltošana vai rasties kaitējums 
reputācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja attiecīgā uzraudzības iestāde uzskata, ka 
pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, tā var arī informēt sabiedrību vai 
pieprasīt, lai to izdarītu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs.

Ja attiecīgā uzraudzības iestāde uzskata, ka 
pārkāpuma publiskošana ir sabiedrības 
interesēs, tā arī informē sabiedrību vai 
pieprasa, lai to izdarītu uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs.

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, tostarp termiņus, kas jāievēro 
saistībā ar 1.–3. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt formātus, kas jāievēro saistībā 
ar 1.–3. punktu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot 1. punktu, pēc savas iniciatīvas 
vai pēc Komisijas pieprasījuma
uzraudzības iestāde var jebkurā laikā veikt 
revīziju, pārbaudot kvalificētos 
uzticamības pakalpojumu sniedzējus, lai 
apstiprinātu, ka tie un to sniegtie 
kvalificētie uzticamības pakalpojumi 
joprojām atbilst šajā regulā noteiktajiem 
nosacījumiem. Ja personas datu 
aizsardzības noteikumi, iespējams, ir 
pārkāpti, uzraudzības iestāde par revīzijas 
rezultātiem informē datu aizsardzības 
iestādes.

2. Neskarot 1. punktu, uzraudzības iestāde 
var jebkurā laikā veikt revīziju, pārbaudot 
kvalificētos uzticamības pakalpojumu 
sniedzējus, lai apstiprinātu, ka tie un to
sniegtie kvalificētie uzticamības 
pakalpojumi joprojām atbilst šajā regulā 
noteiktajiem nosacījumiem. Ja šķiet, ka ir 
pārkāpti personas datu aizsardzības 
noteikumi, uzraudzības iestāde par 
revīzijas rezultātiem informē datu 
aizsardzības iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precizētiem nosacījumiem, 
atbilstīgi kuriem tiek atzīta neatkarīgā 
iestāde, kas veic šā panta 1. punktā, 
15. panta 1. punktā un 17. panta 
1. punktā minēto revīziju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vēlāk tiks iekļauta atsauce uz Regulu Nr. 765/2008, kurā tas jau ir precizēts.

Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, procedūras 
un formātus, kas jāievēro saistībā ar 1., 2. 
un 4. punktu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

6. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt formātus, kas jāievēro saistībā 
ar 1., 2. un 4. punktu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja mēneša laikā pārbaude nav pabeigta, 
uzraudzības iestāde informē kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju, 
norādot kavēšanās iemeslus un termiņu, 
līdz kuram pārbaude tiks pabeigta.

Ja mēneša laikā pārbaude nav pabeigta, 
uzraudzības iestāde informē kvalificēto 
uzticamības pakalpojumu sniedzēju, 
norādot kavēšanās iemeslus un termiņu, 
līdz kuram pārbaude tiks pabeigta. Ja no 
uzticamības pakalpojuma sniedzēja ir 
saņemti vajadzīgie dokumenti, pārbaude 
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tiek pabeigta trīs mēnešu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
17. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 1., 2. 
un 3. punktu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt formātus, kas jāievēro saistībā 
ar 1., 2. un 3. punktu. Minētos īstenošanas 
aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 
procedūru, kas minēta 39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) uz attiecīgu laikposmu reģistrē visu
attiecīgo informāciju par kvalificētā 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
izsniegtajiem un saņemtajiem datiem, jo 
īpaši tādēļ, lai sniegtu pierādījumus 
tiesvedībā. Šādu reģistrāciju var veikt 
elektroniski;

(g) reģistrē attiecīgo informāciju par 
kvalificētā uzticamības pakalpojumu 
sniedzēja izsniegtajiem un saņemtajiem 
datiem, jo īpaši tādēļ, lai sniegtu 
pierādījumus tiesvedībā. Šī informācija 
tiek glabāta tikai tik ilgi, cik tas 
nepieciešams, un ievērojot principu, 
saskaņā ar kuru tiek iegūts pēc iespējas 
mazāk datu. Šādu reģistrāciju var veikt 
elektroniski;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 
1. punktu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt formātus un procedūras, kas 
jāievēro saistībā ar 1. punktu. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 
13. panta 5. punktā, 15. panta 5. punktā, 
16. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā, 
20. panta 6. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 28. panta 6. punktā, 
29. panta 4. punktā, 30. panta 2. punktā, 
31. pantā, 35. panta 3. punktā un 37. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 
15. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā, 
20. panta 6. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 28. panta 6. punktā, 
29. panta 4. punktā, 30. panta 2. punktā, 
31. pantā, 35. panta 3. punktā un 37. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu
no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 
Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais sešus mēnešus pirms 
piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām. 

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 8. panta 3. punktā, 
13. panta 5. punktā, 15. panta 5. punktā, 
16. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā, 
20. panta 6. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 28. panta 6. punktā, 
29. panta 4. punktā, 30. panta 2. punktā, 
31. pantā, 35. panta 3. punktā un 37. panta 
3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. 
Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu 
derīgumu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 8. panta 3. punktā, 
15. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā, 
20. panta 6. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 28. panta 6. punktā, 
29. panta 4. punktā, 30. panta 2. punktā, 
31. pantā, 35. panta 3. punktā un 37. panta 
3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 
lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. 
Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos 
aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
38. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saskaņā ar 8. panta 3. punktu, 13. panta 
5. punktu, 15. panta 5. punktu, 16. panta 
5. punktu, 18. panta 5. punktu, 20. panta 
6. punktu, 21. panta 4. punktu, 23. panta 
3. punktu, 25. panta 2. punktu, 27. panta 
2. punktu, 28. panta 6. punktu, 29. panta 
4. punktu, 30. panta 2. punktu, 31. pantu, 
35. panta 3. punktu un 37. panta 3. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

5. Saskaņā ar 8. panta 3. punktu, 15. panta 
5. punktu, 18. panta 5. punktu, 20. panta 
6. punktu, 21. panta 4. punktu, 23. panta 
3. punktu, 25. panta 2. punktu, 27. panta 
2. punktu, 28. panta 6. punktu, 29. panta 
4. punktu, 30. panta 2. punktu, 31. pantu, 
35. panta 3. punktu un 37. panta 3. punktu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 
tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad 
minētais akts paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
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Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu. Pirmo ziņojumu iesniedz ne 
vēlāk kā četrus gadus pēc regulas stāšanās 
spēkā. Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi 
četros gados.

Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu. Pirmo ziņojumu iesniedz ne 
vēlāk kā piecus gadus pēc regulas stāšanās 
spēkā. Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi 
četros gados, vajadzības gadījumā ar 
attiecīgiem likumdošanas priekšlikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ir pietiekama pārliecība par to, ka 
elektroniskā paraksta radīšanā izmantotos 
elektroniskā paraksta radīšanas datus nevar 
izgūt un elektroniskais paraksts ir 
aizsargāts pret viltošanu, izmantojot 
patlaban pieejamās tehnoloģijas;

(c) elektroniskā paraksta radīšanai
izmantotos elektroniskā paraksta radīšanas 
datus nevar atvasināt, un, izmantojot 
patlaban pieejamās tehnoloģijas, 
elektroniskais paraksts ir aizsargāts pret 
viltošanu;

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Nav visaptveroša ES regulējuma, kas būtu piemērojams pārrobežu un starpnozaru līmenī, lai 
garantētu drošus, uzticamus un viegli lietojamus elektroniskos darījumus, kuri ietver gan 
elektronisko identifikāciju un autentifikāciju, gan uzticamības pakalpojumus. Spēkā esošie ES 
tiesību akti, proti, Direktīva 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu, būtībā 
attiecas tikai uz elektroniskajiem parakstiem.

Eiropas digitalizācijas programmā ir uzskaitīti šķēršļi, kas patlaban kavē Eiropas digitālās 
vides attīstību, un ir ierosināts pieņemt tiesību aktus par uzticamības pakalpojumiem 
(piemēram, e-parakstiem) un elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas savstarpēju 
atzīšanu, tā izveidojot skaidru tiesisko regulējumu, lai novērstu sašķeltību un sadarbspējas 
trūkumu, veicinātu iedzīvotāju piekļuvi digitālajām tehnoloģijām un nepieļautu 
kibernoziedzību. Arī tādos dokumentos kā Vienotā tirgus akts un Rīcības plāns stabilitātei un 
izaugsmei par vienu no galvenajiem ir noteikts uzdevums pieņemt tiesību aktus, kas nodrošina 
elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas savstarpēju atzīšanu visā Eiropas Savienībā. 
Eiropas Parlaments ne reizi vien ir uzsvēris drošu elektronisko pakalpojumu nozīmi.

Komisijas priekšlikums ir iedalīts divās daļās. Pirmajā daļā uzmanība ir pievērsta tam, kā 
nodrošināt paziņotu elektroniskās identifikācijas shēmu savstarpēju atzīšanu un akceptēšanu 
ES līmenī. Otrajā daļā ir izklāstīta iecere izveidot vienotu regulējumu, kas būtu piemērojams 
uzticamības pakalpojumiem, piemēram, elektroniskajiem parakstiem. 

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kas, viņasprāt, ir labs sākumpunkts, un 
atbalsta centienus izveidot ES līmeņa tiesisko regulējumu. Tomēr referente uzskata, ka gan
ierosinātās regulas mērķi, gan saturu vēl būtu iespējams precizēt un ir svarīgi, lai likumdevēji 
rūpīgi izvērtētu visu priekšlikuma tvērumu. Iesniegtā Komisijas priekšlikuma teksta redakcija 
ir pārāk neskaidra, lai likumdevējs to varētu pienācīgi izskatīt. Precizējama ir jo īpaši 
uzticamības pakalpojumu definīcija. Atkarībā no definīcijas atšķirsies uzticamības 
pakalpojumu sniedzēju darbības lauks un līdz ar to arī dalībnieki, kuriem regula būs 
piemērojama. Referente sašaurina uzticamības pakalpojumu definīciju. 

Komisija regulu uzskata par atbilstošāko tiesību instrumentu, jo tā ir tieši piemērojama, un tas 
savukārt mazinātu juridisko sašķeltību un sniegtu lielāku juridisko noteiktību. Lai arī šo 
saskaņoto pieeju varētu uzskatīt par izdevīgu visām ieinteresētajām personām, referente tomēr 
vēl turpinās izvērtēt to, vai pakāpeniskāka pieeja būtu bijusi konstruktīvāka un vai galīgā 
mērķa sasniegšanai būtu bijis izdevīgāk zināmu prioritāti piešķirt pārrobežu pakalpojumiem, 
kuriem piemērojama ierosinātā regula.

Vairāki ierosinātās regulas noteikumi pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus vai 
īstenošanas noteikumus. Referente piekrīt tam, ka šādi papildu akti un noteikumi varētu 
veicināt vienotu regulas piemērošanu un sniegt iespēju sekmīgāk pielīdzināt valstu dažādo 
praksi, pamatojoties uz pieredzi, kura gūta pēc regulas stāšanās spēkā, tomēr referentei ir arī 
iebildumi pret pieeju, kas tik ļoti lielā mērā ir atkarīga no šādiem līdzekļiem. Referente 
ieteiktu kritiskāk izvērtēt ierosinātos īstenošanas aktus, un tādēļ ierosina grozījumus, kas 
stingri ierobežos piedāvāto aktu darbības jomu, to attiecinot tikai un vienīgi uz konkrētā 
tiesību pamatakta vienotu tehnisko īstenošanu. 
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Referente vēlas pamatīgāk izvērtēt deleģēto aktu nepieciešamību un piemērošanas jomu un 
ierosina īstenot selektīvāku pieeju. Referente ierosina dažus deleģētos aktus svītrot, līdz 
Komisija būs precizējusi, cik lielā mērā un ar kādu mērķi tos ir plānots piemērot. Būtu jādara 
viss iespējamais, lai pienākumus izklāstītu pašā tiesību pamataktā, neizmantojot šim nolūkam 
deleģētos aktus. Deleģētie akti ir sarežģīti instrumenti, tādēļ referente vēl izmantos iespēju 
rūpīgāk izvērtēt arī šos aktus un piedāvāt iespējamās papildu izmaiņas, vēlāk ierosinot 
grozījumus attiecībā uz ziņojuma projektu. 

Referente apzinās ne vien šī priekšlikuma ekonomisko un sociālo potenciālu, bet arī 
problēmas, kas bieži ir ļoti tehniska rakstura un ir jārisina, lai tiesību akta galīgā teksta 
redakcija ļautu pilnībā īstenot šo potenciālu. Attiecībā uz elektroniskās identifikācijas shēmām 
ir svarīgi, lai to sadarbspēja būtu veidota, būtiski nemainot elektroniskās identifikācijas 
risinājumus, kurus izvēlējušās dalībvalstis. Tādēļ standartiem, kas savstarpēji piemērojami, lai 
nodrošinātu tehnisko sadarbspēju, vajadzētu būt tehnoloģijas ziņā neitrāliem, tā garantējot, ka 
tiek ievērota katras dalībvalsts individuālā izvēle. 

Turklāt ne mazāk problemātiski būs panākt to, ka pareizi ir līdzsvaroti drošības elementi, 
kuriem ir būtiska nozīme, lai panāktu iedzīvotāju uzticēšanos un akceptu, un maksa, kā arī 
cita ar šiem elementiem saistītā ietekme, kas skars piedāvājuma pusē iesaistītos dalībniekus. 
Šajā kontekstā ir svarīgi izvērtēt arī jautājumu par atbildību.

Visbeidzot, referente uzskata, ka ir jānodrošina, lai piedāvātie uzticamības pakalpojumi un 
galapatēriņam paredzētie produkti, kas izmantoti šo pakalpojumu sniegšanai, būtu pieejami 
personām ar invaliditāti. Iespējas fiziski izmantot ierīces būtu jānodrošina ikvienam, arī 
cilvēkiem ar fizisko spēju traucējumiem. Referente uzskata, ka šajā digitālajā laikmetā kā 
galveno elementu vajadzētu garantēt iespēju personām ar invaliditāti efektīvi un bez 
apgrūtinājumiem piedalīties Eiropas vienotā digitālā tirgus darbībā. 


